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INSTRUCTIE SHEET MANICURE BEHANDELING

Antibacterial Gel
Gebruik een Anitbacterial Gel of te wel desinfecterende gel voor het reinigen van uw handen en die van 
de klant voor of tijdens een Manicure/Pedicure behandeling. Het is algemeen bekend dat handen 
worden blootgesteld aan bacteriën en ziektekiemen dus zorg ervoor dat u uzelf hiertegen beschermt. 

Gebruiksaanwijzing:
Voordat dat u begint met uw manicure of pedicure behandeling, brengt u een kleine hoeveelheid aan op 
uw eigen handen en daarna op de handen van u klant. Masseer tot alles is opgenomen door de handen. 
Daarna gaat u veder met uw behandeling.

Stap 1: Sea Salt Soak
BCL Sea Salt is het �jnste zout wat je kunt vinden. Organische ingrediënten en oliën zoals Argan Oil uit 
Marokko, Vitamine E, Arnica Bloem en Groene Munt worden gecombineerd tot een zachte ontgiftende 
Soak. Spa Mineral Sea Salt zorgt voor een kalmerend e�ect waardoor u uw gehele lichaam kunt 
ontspannen. Geniet ervan!!

Gebruiksaanwijzing:
Voor pedicure behandelingen voegt u 2 scheppen op 10 liter water en voor Manicure behandelingen 1 
schep. Spa Mineral Sea Salts desinfecteert het water en verzacht de huid. Tevens is dit product speciaal 
ontworpen voor Europese Whirlpools het schuimt namelijk niet!!

Stap 2: Sugar Scrub 
BCL Spa Scrub is een natuurlijke suiker gecombineerd met diverse organische oliën waardoor een luxe 
scrub voor handen, voeten en lichaam ontstaat. Door de suiker worden de dode huidcellen van de huid 
verwijderd waarna de combinatie van Argan, Olijf, Jojoba en Munt Olie ervoor zorgen dat de huid zo 
zacht als �uweel en glimmend wordt. Door de combinatie van deze ingrediënten bereikt u met 1 
behandeling 2 doelen, namelijk het peelen en verwijderen van de dode huidcellen en het verzorgen van 
de huid. 

Gebruiksaanwijzing:
Breng een ruime hoeveelheid aan op het gewenste deel van het lichaam en masseer het stevig in zodat 
alle dode huidcellen worden verwijderd. Gebruik een vochtige spons om het e�ect te vergroten en om de 
overgebleven scrub te verwijderen.

Stap 4: Mask
BCL Spa Mask reinigt diep en verwijdert one�enheden waardoor een gezonde huid achterblijft. Spa Mask 
bestaat uit zorgvuldig samengestelde ingrediënten zoals Komkommer Extract, Shea Butter en Olijfolie. 
Deze rijke formule hydrateert, verzacht en verjongt de huid. Het kan gebruikt worden voor gezicht-, 
manicure- en pedicure behandelingen.

Gebruiksaanwijzing:
Breng een dunne laag aan op het gewenste deel van het lichaam. Voor een betere werking van het 
masker kunt u de armen en handen inpakken in plastic folie en een handdoek. Het masker 10 tot 15 
minuten laten drogen. Verwijder het daarna met een zachte spons. Gebruik vervolgens de Massage 
Cream om de huid in te masseren en te verzorgen.

Stap 5: Massage Cream
BCL Massage Cream is een hydraterende Massage Cream die op het hele lichaam kan worden gebruikt. 
Door toevoeging van ingrediënten zoals Argan Olie uit Morocco, Olijfolie, Zeewier en Citrus Extracten zit 
de Massage Cream vol met anti-oxidanten en vitamines wat zorgt voor een gezonde huid. Gebruik deze 
Massage Cream als de laatste stap of op zich zelf staand voor hydratatie voor de handen, voeten of het 
hele lichaam. Uw huid zal zo zacht aanvoelen als satijn.
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Gebruiksaanwijzing:
Breng een kleine hoeveelheid aan in de handpalmen, masseer de Cream in totdat hij helemaal is 
opgenomen door de huid.

Lemongrass + Green Tea (Zuivert en is rijk aan anti oxidanten)
VOORDELEN
 1. Reduceert huid beschadiging
 2. Rijk aan Anti-Oxidanten
 3. Vertraagd het ouderdoms proces 
 4. Verhelpt Acne door giftige sto�en van het huid oppervlak te verwijderen 
 5. Verlicht, ontstresst, verlevendigd en kalmeert

Mandarin + Mango (gaat ouderdom tegen)
VOORDELEN
 1. Vermindert ouderdom vlekken
 2. Vermindert littekens
 3. Egaliseert verkleuringen in de huid
 4. Verbetert de huid 
 5. Rijk aan anti-oxidanten

White Radiance (Verlichtende behandeling)
VOORDELEN
 1. Vermindert ouderdom vlekken
 2. Vermindert littekens
 3. Egaliseert verkleuringen in de huid
 4. Vermindert kleur verschillen
 5. Verbetert de huid 
 5. Rijk aan anti-oxidanten

Spearmint + Vanilla (Verkoelend & Verbetert gesteldheid)
VOORDELEN
 1. Anti-Bacterieel
 2. Vermindert verkleuringen in de huid
 3. Bevat zeer veel mineralen
 4. Beschermt tegen beschadiging van de huid
 5. Rustgevend 
 6. Kalmeert geirriteerde huid 

Lavender + Mint: (Kalmerend & Hydrateert)
VOORDELEN
 1. Kalmeert en ontspant de huid
 2. Verlicht stress en spanning
 3. Hydrateert de droge huid 

Milk + Honey with White Chocolate (Verzacht & Hydrateert)
VOORDELEN
 1. Verzacht de huid
 2. Hydrateert de huid, en herstelt de balans 
 3. Geeft een extra boost aan de huid en beschermt tegen giftige sto�en en natuurlijke invloeden
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